
INSTRUKTION FÖR RETUR UTAN AUTOMAT  
 
 

BURKAR / PLASTFLASKOR 
 
Sortera burkar och plastflaskor separat 
Returnera alla burkar, också pantlösa. 
Returnera endast plastflaskor med Palpas pantmärke.  

 
Returnera burkar / plastflaskor tomma och intakta i manualsäck (rött tryck). 
 

Stäng säcken fast med ett spännband 

Säcken får inte packas för full.  
Lämna ca. 30 cm mellan spännbandet och säckens kant.  
Spännbandet kan inte öppnas igen. 
 

 

Klistra en Palpa etikett på spännbandet och spara talongen 
Anteckna innehåll och datum på talongen för att kontrollera ersättningarna senare. 
 
 

 

GLASFLASKOR 

 

Sortera endast dryckesflaskor av glas i glasbehållare 

Returnera glasflaskor tomma och intakta i behållaren med lock  
(240 L, 80 € inkl. moms 24 %). Fylla behållaren helt, åtminstone till 
etikettens övre kant. 
 

Klistra en Palpa etikett på spännbandet och spara talongen 

Klistra Palpa-etiketten på spännbandet som är fast vid bakdelens 
handtag. Anteckna innehåll och datum på talongen för att kontrollera 
ersättningarna senare. 
 

 
Se till att behållaren inte har flera läsbara etiketter kvar från tidigare användare.  
Avlägsna dem eller gör streckkoden oläsbar genom att dra en linje över koden.  
 

 

Notera! Inga skräp eller andra föroreningar får sättas i returen.   

Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera  
returstället. Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet  
som inte är packad enligt Palpas instruktion. 

 

 

LOGISTIK OCH RETURFÖRPACKNINGAR 

 
Dryckesleverantören avhämtar returenheterna i samband med dryckesleveransen. Leverantören avläser 
Palpa etiketten och levererar returenheterna till efterbehandling. 
 
Beställa ytterligare behållare och en avhämtning för oanvändbara och söndriga behållare från 
dryckesleverantören. Markera de behållare som ska returneras med en Palpa etikett. Leverantören krediterar 
och debiterar behållarens pant i samband med leverans/avhämtning. 
 
Beställa etiketter från extra.palpa.fi eller asiakaspalvelu@palpa.fi. Beställa andra returförpackningar från 
dryckesleverantörerna, centralaffärerna eller andra företag som säljer dem. Kontaktinformation: Instruktion för 
beställning av returförpackningar.  
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